
Warszawa, dnia 26 października 2010 r.

Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o towarach paczkowanych

(druk nr 1002)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem nowelizacji ustawy o towarach paczkowanych jest z jednej strony usunięcie

błędu powstałego na skutek niewłaściwego wyrażenia intencji Wysokiej Izby w jednej

z poprawek zawartych w uchwale Senatu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustawy

o towarach paczkowanych, z drugiej zaś uzupełnienie przepisów dotyczących pobierania

opłaty z tytułu kontroli planowej i kontroli doraźnej.

W trakcie prac w Senacie nad ustawą o towarach paczkowanych podniesiono, iż

w katalogu pomieszczeń, w których przeprowadza się kontrole planowe w celu stwierdzenia

poprawności stosowanego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego,

pominięto pomieszczenia paczkującego na zlecenie (art. 20 ust. 1). W związku z tym przyjęto

poprawkę, polegającą na  dodaniu w art. 20 w ust. 1 po wyrazach "zlecającego paczkowanie,"

wyrazów "paczkującego na zlecenie" (poprawka nr 4). Niestety w poprawce tej po

dodawanych wyrazach zabrakło przecinka. Nieodrzucenie przez Sejm poprawki Senatu

spowodowało, iż powstał nowy (nieprzewidziany przez ustawę) podmiot "paczkujący na

zlecenie importera", niebędący ani paczkującym na zlecenie, ani importerem. Mając na

względzie funkcjonalność przepisów o kontroli planowej, konieczne stało się zatem

uchwalenie zmiany w art. 20 ust. 1, która ten błąd wyeliminuje.

Ponadto ustawa o towarach paczkowanych w art. 20 ust. 2 przewiduje, iż opłatę za

czynności wykonywane przez dyrektora właściwego terytorialnie okręgowego urzędu miar

związane z planową kontrolą towarów paczkowanych pobiera się wyłącznie od paczkującego.

Przepis ten wyłącza pobieranie takiej opłaty od zlecającego paczkowanie, paczkującego na
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zlecenie oraz importera w przypadku, jeżeli kontrola planowa dokonywana jest w należących

do nich pomieszczeniach. W związku z tym, iż przepis dotyczący pobierania opłat

związanych z kontrolą doraźną nakazuje stosować do tych opłat przepisy o opłacie za

kontrolę planową (art. 14 ust. 2), również w tym przypadku można pobierać opłaty wyłącznie

od paczkującego. Mając na względzie, iż omówione wyżej przepisy nie są zgodne z wolą

ustawodawcy zaproponowano rozszerzenie katalogu podmiotów, od których można pobierać

opłatę zarówno w przypadku kontroli planowej, jak i kontroli doraźnej (nowe brzmienie

art. 14 ust. 2 i art. 20 ust. 2).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 76. posiedzeniu w dniu 22 października 2010 r. Projekt

ustawy był przedłożeniem rządowym. W trakcie prac w Sejmie nie dokonano istotnych zmian

w treści przedłożenia.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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